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Volgend nummer 
verschijnt 
4 oktober

Kopij inleveren voor 29 september 
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Dag van de Ouderen7
o k t o be r

Op zaterdag 7 Oktober 2017 is de Dag van de Ou-
deren in de Molenhoeve in Echten.  De aanvang 
10:00 uur en de Entree is gratis. De Opening wordt 
verricht door Wethouder Jan van ’t Zand met de 
onthulling van de Wensboom. Verder zijn er optre-
dens koren en orkesten, Workshops, demonstraties, 
lezingen en historische films. Geen vervoer? Geen 
probleem! Bel even met 0528-371927

Programma:
10.00 uur:  Opening Dag van de Ouderen  

De Wolden met de onthulling van de 
Wensboom door wethouder  
Jan van t Zand. 

10.00-16.00: Welkom in de grote zaal, waar de 
koffie/ thee klaar staat en waar u een 
bezoek kunt brengen aan ongeveer 
30 stands met een gevarieerd aanbod. 

11.00 uur:   Workshops: bloemschikken, kleuren, 
creatief met papier en sieraden maken. 

11.00 uur:   Lezing Jan Wieringa, voet-deskundige. 
13.30 uur:   Lezing notariaat Koru. 
14.00 uur:   Workshops: bloemschikken, kleuren, 

creatief met papier en sieraden maken. 
14.30 uur:   Lezing notariaat Koru. 
11.00 uur:   Optreden shantykoor Het Zwarte Gat. 
14.00 uur:   Optreden Drents Senioren Orkest.  

Tijdens de Ouderendag de Wolden 
zal de gehele dag optredens verzorgd 
worden door mondharmonicaclub Old 
Music uit Zuidwolde. 

16.00 uur:  einde

Tevens kunt u de hele dag genieten van historische 
films en kunt u uw wens kenbaar maken aan de 
Wensboom. 

De activiteiten worden zowel boven als beneden 
georganiseerd. (lift aanwezig) 
Wilt u zich opgeven voor een lezing of workshop? 
Bel 0528-371927. Graag tot zaterdag 7 oktober.

De buurtkamer
 In dorpshuis de Buddingehof is elke maandag de 
buurtkamer open van half 10 tot half 12. Het is voor 
iedereen die gezelligheid zoekt, zowel dames als he-
ren zijn welkom, er zijn geen kosten aan verbonden.
Onder genot van een kopje koffie praten wij even 
bij, en doen dan een kleine geheugen training, 
daarna doen wij een spel, iets creatiefs of actiefs.
25 sept. doen wij een spel, 2 okt. komt het kindcen-
trum en gaan wij iets actiefs doen, 9 okt. een spel en 
16 okt. gaan wij iets voor de herfst maken.
 
info. Ina Mannes-Martens tel. 0522-481978

Blijven hangen in 
‘t verleden 
Blijven hangen in ‘t verleden
voegt niets aan de toekomst toe
we leven nu het heden

Blijven hangen in ’t verleden
ook al lijk je moegestreden:
geniet het nu en doe

Blijven hangen in ‘t verleden
voegt niets aan de toekomst toe

© Gerdina, www.gerdina.nl



Alarm: 112  
als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avond en weekenddien-
sten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508
Landbouwdieren: 0522-238528
Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038
Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden:  
0528-378200 of 140528
Website: www.dewolden.nl
E-mail: gemeente@dewolden.nl

Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

 ➜ 23 september OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier

 ➜ 23 september Culinaire fietstocht, start tussen 
10.00 – 12.00 uur vanaf café de 
Kastelein met na afloop vanaf 
19.00 uur Boerenblond

 ➜ 24 september Culinaire fietstocht, start tussen 
12.00 – 14.00 uur vanaf café de 
Kastelein met na afloop vanaf 
19.00 uur Karambam

 ➜ 25 september Buurtkamer, spel, van 9.30 – 
11.30 uur Buddingehof

 ➜ 26 september Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜ 26 september Vrouwen van Nu Oosteinde 
“Willemijn, gewoon een 
vrouw”, aanvang 20.00 uur café 
Oosteinde

 ➜ 27 september Modeshow Boetiek de 
Smederije, aanvang 19.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 29 september Walking voetbal, aanvang 
14.00 uur Vitesse 63

 ➜ 29 september Samen gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddinge

 ➜ 29 september KIOS kaarten, aanvang 
20.00 uur kantine

 ➜ 2 oktober VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜ 2 oktober Buurtkamer, bezoek 
Kindcentrum van
9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 6 oktober Antiek-en curioseveiling 
Karstenhoeve, bezichtiging 
goederen van 18.00 – 20.00 uur

 ➜ 7 oktober Bockbier avond bij café de 
Kastelein

 ➜ 7 oktober Antiek-en curiosaveiling 
Karstenhoeve, bezichtinging 
goederen van 10.00 – 12.30 uur

 ➜  Aanvang veiling:13.-00 uur
 ➜ 9 oktober Buurtkamer, spel van 9.30 – 

11.30 uur Buddingehof
 ➜ 12 oktober Crea Café van 18.30 – 20.00 uur 

Bibliotheek
 ➜ 16 oktober Buurtkamer, creatief voor de 

herfst van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 16 oktober VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜ 17 oktober Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

Kerkdiensten  24 september 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Beuving
15.30 uur ds. J. Oosterbroek
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. R.A. Houtman
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel, 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. A.J. Donker-Kremer

Kerkdiensten  1 oktober 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. H. Linde
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00  uur  ds. v Rijswijk
15.30 uur ds. R.M. Meijer



Onderneming starten?
Kies voor een gratis
ondernemingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven  
het pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met  
Yarden verzekeringen 0800-1292. 

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



1. Stel uw bedrijf voor.
Mijn naam is Arjan Koster, 42 jaar, samen met mijn 
vrouw Joyce en 2 kinderen – Hidde en Imke – woon-
achtig aan de Havelterweg en eigenaar van DE 
BOEKMAKER. 

2. Hoe lang bent u werkzaam in het bedrijf en 
hoe lang bestaat het al?

In 2011 ben ik gestart met ArJo Grafisch Project 
Management. Dit bedrijf had ik naast m’n vaste 
baan, maar sinds 4 september jl ben ik als zelfstan-
dig ondernemer verder gegaan onder de naam DE 
BOEKMAKER.

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf?

DE BOEKMAKER is een eenmanszaak.

4. Wat is de voornaamste taak van uw be-
drijf?

DE BOEKMAKER is een gespecialiseerde interme-
diair voor kwalitatief drukwerk, Zeker als het een 
hoogwaardige uitgave, bijv. een boek, catalogus 
of magazine drukken betreft. Jarenlange interna-
tionale ervaring, brede (technische en grafische) 
kennis en een groot netwerk aan drukkers, bieden u 
de garantie dat u straks een kwalitatief eindproduct 
in handen heeft. Van kleine tot grote oplages, tegen 
een zeer scherpe prijs. Hierbij begeleiden wij uw 
project desgewenst van A tot Z. Ofwel van ontwerp 
/ grafische vormgeving, het productieproces, tot 
logistiek en verspreiding. Alles binnen de door u 
gestelde kaders qua kwaliteitseisen, budget en 
deadlines.

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt u min-
der leuk aan uw werk?

Het leukst aan het werk is om de opdrachtgevers 
blij te kunnen maken door mooie eindproducten te 
leveren. Door de diversiteit aan klanten, projecten 
en leveranciers is geen dag hetzelfde. Wat minder 

leuk is aan het zelfstandig ondernemen (maar wel 
erg belangrijk) is de administratie. 

6. Heeft u een leuke anekdote?
Tijdens mijn stage werd ik op pad gestuurd door de 
chef drukkerij voor een doosje ‘spanjolen’. Deze on-
derdelen zouden nodig zijn voor de drukpers en ik 
werd daarvoor naar de plaatselijke smid gestuurd. 
Daar aangekomen en de bestelling gedaan proestte 
de baliemedewerker het uit en riep honderduit; ‘hé 
jongens we hebben er weer één!!!’ Wat bleek nu; 
Een spanjool is geen onderdeel voor de drukpers, 
maar een stofje (vuiligheid) op de offsetplaat in de 
drukpers wat zorgt voor een cirkelvormige afdruk 
op het papier, omgeven door een witte (onbedruk-
te) rand.

7. Wat is uw hobby?
Hardlopen, zwemmen, bodypump, kamperen, mu-
ziek luisteren, vissen, klussen in en om huis. 

8. Wat zou u er graag bij hebben in Ruiner-
wold?

Ruinerwold heeft al veel te bieden, vele vereniging 
en ondernemers. Als ik dan toch iets moet beden-
ken dan zou een goede drogist een welkome aan-
vulling zijn voor het dorp.

9. Hoe ziet u de toekomst?
Vanaf de start mooie offerte aanvragen ontvangen 
en zelfs ook al de eerste opdrachten binnengekre-
gen. Ik zie de toekomst dus vol vertrouwen tege-
moet.

10. Aan wie geeft u de pen door?
De pen geef ik door aan Kuik Bouw en Onderhoud.

geeft de pen door



Nu verkoop van verschillende soorten: 
Strooisel (ook voor huisdieren),  
zaaizaden, landbouwplastic.

Najaarsaanbieding: 
Potgrond 50 liter 

€ 1,00
div. andere soorten potgrond  

2 halen 1 betalen.

Losse compost en  
champignonnenmest  

ook bij ons verkrijgbaar

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

ALLE APPELS 
VERZAMELEN !!! 

 
 

Op 12 oktober a.s. komt een 
mobiele-sappers   

appels en peren persen bij 
biologisch dynamisch landbouw bedrijf 

 Santing Meyling in Ruinerwold. 
 

 Verzamel je appels (minimaal 50 kg.)  
en kom ze óók laten persen tot het 

 heerlijke lang houdbare goud gele pure sap !  
Bekijk de voorwaarden : www.santing-meyling.nl 

en meld je aan vóór 27 september a.s.   
Even langskomen kan ook tijdens onze 

openingstijden :  wo.9-12 uur en vr. 14-18 uur. 
Let op: er wordt maar één dag geperst dus meld je z.s.m. aan, want 

de capaciteit is beperkt! 

  Vriendelijke groeten en graag tot ziens op Wolddijk 10 !!! 



50 jaar vrijwilligster 
voor KWF
Dit jaar is het voor de vijftigste keer dat Aaltje Zan-
tinge zich heeft inzet voor het KWF.

Zij is al die jaren verantwoordelijk geweest voor het 
benaderen van collectanten en het uitdelen van de 
collectebussen in Oosteinde en omgeving. Zelf liep 
zij ook elk jaar met de collectebus.
Bescheiden als zij zelf is wilde ze hier niet te veel 
aandacht aan schenken maar haar mede vrijwil-
ligers vonden dat dit niet zonder een kleine attentie 
voorbij kon gaan.
Namens het  KWF mochten zij Aaltje een tinnen col-
lectebusje en een mooie bos bloemen aanbieden.
De vijftigste keer is voor Aaltje ook de laatste keer , 
want zo zegt zij zelf “ik word ook een dagje ouder”.
Wij bedanken Aaltje  hartelijk voor haar inzet voor 
het KWF al die jaren.

Antiek- en curiosaveiling 
bij De Karstenhoeve
Zaterdag 7 oktober staat Ruinerwold in het teken 
van de peer! Op deze eerste zaterdag van oktober 
is er weer de bekende perenveiling en perenpluk 
met diverse activiteiten langs de prachtige Dokter 
Larijweg. Traditioneel is inmiddels ook de antiek- en 
curiosaveiling die deze middag plaatsvindt bij Mu-
seumboerderij de Karstenhoeve, eveneens gelegen 
aan deze mooie perenbomenweg. Vanaf 13.00 uur 
begint op de deel van de boerderij de veiling van de 
ingebrachte oude voorwerpen. Met één hamerslag 
kunt u (misschien voor een leuke prijs) in het bezit 

Sociale Buurtmarkten 
door heel De Wolden in 
de maand oktober
Voor het derde jaar vindt in oktober de Maand van 
de Vrijwilliger plaats. Dit jaar zal het ViP De Wolden 
samen met Wijdewolden.nl Sociale Buurtmarkten 
organiseren door heel De Wolden.
Een markt waarbij vraag en aanbod, op het gebied 
van vrijwilligers en organisaties én maatschappe-
lijke initiatieven bij elkaar wordt gebracht. Met deze 
markt worden niet alleen vrijwilligersorganisaties 
uitgenodigd, maar ook initiatieven en aanbiedingen 
uit de buurt. Tijdens de Sociale Buurtmarkt zijn er 
leuke workshops te volgen, kunt u uw vraag of aan-
bod kenbaar maken middels de zeepkist en hangt 
er een vraag en aanbod prikbord. 
En dit op 4 locaties door de gemeente! 
Dus bent u op zoek naar vrijwilligers, heeft u een 
goed idee voor uw buurt of heeft u iets aan te bie-
den op maatschappelijk? Geef u dan nu nog op voor 
de Sociale Buurtmarkt in uw regio! 
Voor informatie over de data, locaties en tijden ver-
wijzen wij u naar onze website www.vipdewolden.nl 
Tevens kunt u zich via de website aanmelden voor 
de Sociale Buurtmarkten. Heeft u vragen over de 
Sociale Buurtmarkt neem dan contact op met Aïsha 
Slot of Leonoor Colenbrander het ViP De Wolden via 
tel. 0528 – 378686 of via mail info@vipdewolden.nl

 

komen van een van de te veilen goederen! Uiteraard 
zijn deze voorwerpen van te voren te bezichtigen op 
de kijkdagen.

Bezichtiging voorwerpen: 
vrijdag 6 oktober van 18.00 uur tot 20.00 uur en 
zaterdag 7 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur

Veiling: zaterdag 7 oktober vanaf 13.00 uur.
Voor informatie: info@karstenhoeve.nl of telefo-
nisch: 0522-481447, Museumboerderij De Karsten-
hoeve, Dr. Larijweg 21, Ruinerwold.

 

 

Nabij   Vertrouwd  Gastvrij 

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met  
Janneke Schieving, 

Adviseur informele zorg en welzijn 
tel.nr. 06-51902154 

www.zzwd.nl 

 Heeft u een uurtje over?  
Ontmoet u graag andere mensen en rijdt u  
graag auto? Word dan maaltijdbezorger!  
 
Wij zoeken vrijwilligers die vanuit de keuken  
van De Molenhof in Havelte warme maaltijden 
thuisbezorgen in Koekange en Ruinerwold. 
Om de vier weken bezorgt u een week lang tussen de middag met 
uw eigen auto warme maaltijden bij een aantal klanten van ZZWD.  
De km’s worden vergoed. 

 

Vrijwilligerswerk, daar wordt iedereen blij van! 
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uw eigen auto warme maaltijden bij een aantal klanten van ZZWD.  
De km’s worden vergoed. 

 

Vrijwilligerswerk, daar wordt iedereen blij van! 



Vallen 
Verleden 
Tijd???
Dit najaar wordt in Ruinerwold de cursus “Vallen 
Verleden Tijd” weer aangeboden, mede onder-
steund vanuit gemeente De Wolden! Deze is speci-
aal bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder die 
ooit een valpartij hebben meegemaakt en/ of bang 
zijn om te vallen. 
Een aantal jaren geleden heeft de St. Maartenskli-
niek in Nijmegen een wetenschappelijk goed on-
derbouwd valpreventie project opgezet, genaamd 
“Vallen Verleden Tijd”. De kans op valpartijen onder 
senioren lijkt aanzienlijk af te nemen als men een 
valpreventie cursus als deze volgt. Deelnemers krij-
gen vaak meer zelfvertrouwen en hebben minder 
angst om te vallen.
De cursus wordt gegeven door Bernard Boensma en 
Sarieta Oldenburger van Fysiotherapie Ruinerwold 
en vindt plaats in de Buddingehof. Er zijn 3 pijlers 
tijdens de cursus, te weten: oefenen met een ob-
stakel parcours, sport & spel en oefenen met vallen 
op dikke matten. Tijdens het parcours wordt een 
aantal situaties uit het dagelijks leven nagebootst, 
die zowel binnen- als buitenshuis voorkomen. Ook 
oefenen we met vallen en opstaan m.b.v. dikke 
valmatten: hoe doe je dat, waar moet je op letten? 
En tijdens sport & spel oefenen we het omgaan met 
dubbeltaken en het maken van betere keuzes. Een 
belangrijk effect bij deze activiteiten, is gebleken, 
dat mensen minder angstig worden en daardoor 
minder gespannen gaan bewegen, waardoor de 
valkans afneemt. 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op de don-
derdag middag van 13.30-15.00 uur. De eerste 
bijeenkomst is op 12 oktober. Kosten voor de hele 
cursus bedragen € 65,-- per deelnemer. Minimum 
aantal deelnemers 12 personen (max. 18).
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze 
cursus? U kunt zich aanmelden bij Fysiotherapie 
Ruinerwold op info@fysiotherapieruinerwold.nl of 
telefonisch via 0522-481804. 

Cursus data
• Do 12 oktober  intake (locatie: Gezond-

heidscentrum Ruinerwold, 
na 13.00 uur)

• Do 19 oktober  1e training (locatie: Bud-
dingehof, Ruinerwold)

• Vrij 3 november 2e training (idem)
• Do 9 november 3e training (idem)
• Do 16 november 4e training (idem)

• Do 23 november 5e training (idem)
• Do 30 november 6e training (idem)
• Do 7 december evaluatie (locatie: Gezond-

heidscentrum Ruinerwold, na 13.00 uur)

De cursus is niet in delen te volgen, geen inhaalles-
sen. 
Wij adviseren u makkelijk zittende kleding te dragen 
en schoeisel wat geschikt is om binnen te gebrui-
ken (zoals bijv. binnensportschoenen). Ook kan het 
handig zijn om en handdoek mee te nemen en een 
flesje water.

Namens Fysiotherapie Ruinerwold,

Bernard Boensma & Sarieta Oldenburger

Samen gezellig eten
We gaan weer beginnen!
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Bud-
dingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 29 
september a.s.. Eventueel kan vervoer geregeld 
worden. U kunt zich opgeven bij:

Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.

Gezellige Zonnebloem 
Picknick
Dinsdag 5 september was de schuur van Alteveer 55 
versierd en aangekleed voor de ontvangst van de 
Zonnebloemgasten.
Tegen 11.00 uur kwamen ze uit alle uithoeken van 
de Wolden aangereden: zelf per auto, opgehaald 
door vrijwilligers, per taxi en zelfs per duo-fiets.
Voorzitter Martha Buwalda heette enthousiast een 45 
tal gasten hartelijk welkom op deze, door vrijwilligers 
georganiseerde,  picknick. Zij vertelde dat deze deels 
werd gesponsord door de KRO en deels door de Coöp 
Ruinerwold. Zij verraste ze gastvrouw Ineke met een 
boeket bloemen. De door de voorzitter uitgesproken 
wens er een gezellige dag van te maken werd volledig 
waargemaakt. Gezellig met elkaar praten, buiten een 
wandelingetje in de tuin maken, en tot slot enkele 
rondes bingo spelen met daar tussendoor koffie / 
thee met versnaperingen, soep met broodjes en een 
vruchtensalade na deed de dag omvliegen. 
Na de afsluiting door de voorzitter vertrokken de 
gasten voldaan na een gezellige dag huiswaarts. 



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 18 t/m zondag 24 september 2017. Week 38. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Spa duo
2 flessen à 1000 ml

1+1 GRATIS*
bijv. 2 flessen 

braam-framboos à 1000 ml

Unox soep in zak
2 zakken à 570 ml 

alle combinaties mogelijk

4.304.304. 2.15
1+1 GRATIS*

bijv. 2 zakken 
romige tomatensoep

Alle Witte Reus 
toiletblokken

m.u.v. voordeelverpakkingen
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Heineken 
of Brand bier
krat 24 flesjes à 300 ml

15.4915.99

8.99

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

1.891.891. 1.29

Alvita 
bananen

PER KILO

Beemster  
gesneden kaas

pakje 150 gram

1.792.192.192.
2.822.822.

3.523.523.
4.494.494. 2.99

Iglo Ping & Klaar  
of Roerbak sensatie

doos 340/390 gram  
of zak 450/475 gram
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“Nieuws” is, onder andere, koopwaar. Een ‘primeur’ 
betekent voor de krant die als eerste het bedoelde 
nieuwtje heeft extra belangstelling en dus hogere 
verkoopcijfers en in veel gevallen extra reclamein-
komsten op den duur. Lekken over tot dan toe ge-
heime besprekingen zijn op die manier belangrijk. 
Het hoeft daarom echter geen nep-nieuws te zijn, 
want dat wordt het pas als de betrokken journa-
list aan het fantaseren slaat op grond van de (niet 
gecontroleerde) inlichtingen. Het heet dan: “Op 
grond van berichten uit gewoonlijk goed ingelichte 
kringen......” Als er zoiets staat is het gewoonlijk (!) 
oppassen geblazen Mensen zijn in het algemeen 
nieuwsgierig naar het doen en laten van maat-
schappelijk hooggeplaatste personen. Een (groot) 
deel van het publiek “vreet” dit soort nieuws al is 
het uit de duim gezogen.
Bij echt nep-nieuws gaat het dus vaak om het gel-
delijk gewin, maar niet alleen. Meestal zit er een be-
doeling achter en dat kan financieel zijn maar veel 
vaker gaat het om de lezers de verkeerde kant op te 
sturen. Vooral in oorlogstijd kan het van belang zijn 
dat de bevolking alleen voorgesorteerd wordt in-
gelicht waarbij de waarheid er niet zo op aan komt. 
Toen het Duitse leger bij Stalingrad een vernieti-
gende nederlaag had geleden heette het dat “De 
Wehrmacht zich volgens plan terugtrok in egelstel-
lingen”. De waarheid was dat het leger van generaal 
Von Paulus – of wat daarvan nog over was - op de 
vlucht was geslagen en op tal van plaatsen omsin-
geld was. Maar het lezend publiek werd er handig 
in tussen de regels door te lezen. Halve waarheden 
en botte leugens vallen dan geheid zeker door de 
mand. Behalve dan bij de mensen die ze bewust 
of onbewust willen geloven.  In sportverslagen zijn 
daar wekelijks ook tal van voorbeelden van te vin-
den. Het staat nu eenmaal aardiger dat: ‘’Ons team 
heeft zich krachtig verdedigd! Keeper verrichtte tal 
van knappe reddingen ” dan “ De tegenstanders wa-
ren in alle opzichten de baas en hebben de onzen 
met een  forse nederlaag afgedroogd. “

Bedrog
Is deze manier van berichtgeving tot op zekere 
hoogte nog wel te begrijpen, erger wordt het als er 
sprake is van regelrecht bedrog. Dat kan het geval 
zijn door doelbewuste eenzijdige informatie, in con-
flictsituaties heel gebruikelijk, zoals in de oorlog of 
op politiek gebied. Als het om commercieel bedrog 
gaat is het veelal erg doorzichtig. De doorgestreepte 
prijs van een artikel tijdens een reclameactie met 
daaronder de actieprijs die vaak hetzelfde is als 
de gebruikelijke prijs. Twee brillen voor de prijs 
van één. Een E-bike “alleen deze maand 500 euro 
korting”. Het wachten is op de aanbieding: “Bij aan-
koop van vier nieuwe autobanden auto cadeau!! Bij 
besluit binnen een half uur krijgt U ook nog gratis 
een reservewiel!” Voor reizen gelden bij boekin-
gen de prijzen “vanaf” afgekort “v.a.” In de praktijk 
blijken er dan nog allerlei bijkomende kosten te zijn: 
boekingskosten, verplichte kosten voor reservering, 
verzekering en dergelijke. Nep-nieuws, want per 
slot van rekening is reclame ook nieuws. 
Maar dan geldt ook de fatsoenscode: “Truth in adverti-
sing” of wel: in reclame-uitingen mag men niet liegen!  
Dat daar nogal eens een loopje mee wordt genomen 
is wel duidelijk. Net zo goed als met de journalistieke 
erecode: “Facts are sacred, comment is free!”, feiten 
zijn onaantastbaar maar commentaar is vrij! De moei-
lijkheid is natuurlijk dat alleen al de keuze van de fei-
ten berust op de voorkeur van de betrokken journalist. 

Wat doen we er aan?
De belangrijkste voorwaarde voor betrouwbaar 
nieuws in geval van een tegenstrijdig onderwerp 
is dat ook de tegenpartij aan het woord komt. Ook 
het waarom beide partijen deden of zeiden wat ze 
gedaan en gezegd hebben, maar ook hun redenen 
waarom. De lezer kan dan zelf uitmaken wat hij er 
van vindt. Daarom is de vrijheid van drukpers een 
van de belangrijkste voorwaarden voor het functio-
neren van de democratie. Nou ja, gewoon je verstand 
gebruiken wil ook best een handje helpen!
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Nep

Sedert de heer Donald Trump, president van de Verenigde Staten van Amerika, regelmatig in de publiciteit is 
beleefd het woord “nep” een sterk verhoogd gebruik. We lezen in de kranten over “nep nieuws” en daarmee 
bedoelen we dan berichten die op zijn zachtst gezegd onjuist zijn. In het Engels heet dat dan “fake news” 
maar de betekenis is hetzelfde. Met ‘nieuws’ is er vaak iets aan het handje: in de journalistiek kent men de 
kreet: “Goed nieuws is geen nieuws” waarmee men bedoelt dat alledaagse gebeurtenissen niet apart ver-
meld hoeven te worden. Het bekende voorbeeld is: hond bijt man is geen nieuws, maar man bijt hond wel.  
Nog niet zo lang geleden had koningin Maxima bij Huis ten Bosch in Den Haag een aanrijding, zoals er elke 
dag tientallen gebeuren, overal in het land. Maar omdat het om een lid van het koninklijk huis ging was het 
wel nieuws, dat in de hele Nederlandse pers verscheen. Om er nep-nieuws van te maken hadden we iets te 
lezen moeten krijgen van: “Maxima zwaar gewond ?? Auto total loss. Woordvoerder koninklijk huis weigert 
nadere inlichtingen. Waar was Willem Alexander !?” Het is het soort informatie waar de roddel- en sensatie-
krantjes van bestaan en waar journalisten hun slechte reputatie als ‘persmuskieten’ aan te danken hebben.



OOK ADVERTEREN?

WWW.OPTWOLD.NL
T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

NATIONALE OPEN HUIZEN DAG za. 30 SEPTEMBER a.s!

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!
Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold

dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

STOTIJN 
notariaat & mediation

  

 



ZANGERS GEVRAAGD in 
de maand oktober!
“Luther”  gelegenheidskoor?       
Op zondag 29 oktober wordt er door de gezamelijke 
kerken uit Ruinerwold een Lutherdienst gehouden 
om 16.00 uur in de kerk te Berghuizen.

Het wordt een afwisselende dienst met veel muziek, 
afgewisseld met een paar lezingen en korte medita-
ties.

De voorgangers zijn ds. Verkade, ds. Groen, ds. Van 
Rijswijk en ds. Kloosterziel.
In de muziek willen we graag verschillende uitvoe-
ringen van het werk  van Luther laten horen: door 
het orgel, een ensemble van de Bergklanken en een 
gelegenheidskoor.
In dit koor zingen leden van Intermezzo, Con Amore 
en belangstellenden.

Dus als u mee wilt zingen …………GRAAG, VAN 
HARTE WELKOM

We repeteren de dinsdagavonden in de maand 
oktober in de kerk Blijdenstein te Ruinerwold van 
20.00 – 21.15 uur.  ( 3, 10, 17 en 24 okt.)

De liederen, die we gaan instuderen zijn:
1. Een vaste burcht is onze God,  3 stemmig arr. W. 

Mudde (1979)
2. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, 3 stemmig 

Hugo Distler
3. LvK 402  Verheugt U 4 stemmig L. Hassler
4. Wij leven van genade  (Lutherlied 2017)  3 st.
5. LB 414  Geef ons genadig 1 st.

Op zondag 5 nov. is er om 10.00 uur een kerkdienst 
te Blijdenstein, waar  ook aandacht is voor Luther 
en waar het koor zal optreden.
Dezelfde liederen worden in deze dienst gezongen.
U kunt dus 2 maal optreden met dit gelegenheids-
koor, op zondagmiddag 29 oktober te berghuizen 
en zondagmorgen 5 nov. te Blijdenstein.
Het koor staat onder leiding van Trijnie de Boer-
Pekel.

De totale kosten bedragen € 10,- p.p.  (incl. koffie en 
copiën)

Aanmelden mag bij Trijnie de Boer:  
k.t.deboer@hotmail.com, maar u kunt ook gewoon 
op de 1 ste repetitie op dinsdag 3 okt. komen.

Kaarten KIOS
Op 29 september a.s. beginnen we weer met KIOS 
kaarten in de kantine.

Aanvang: 20.00 uur

Programma VVR
24 sept:
Stadskanaal 1 - VVR 1  14.00 uur. Adres: Sport-
parklaan 1
VVR 4 - Dwingeloo 5     10.00
VVR 5 - Trinitas 4           10.00 

1 okt:
VVR 1 - Raptim 1             14.00
VVR 2 - Protos 2             10.00

8 okt:
VVR 1 - Dedemsvaart 1    14.00
VVR 2 - Dedemsvaart 2     10.00
VVR 4 - Hoogeveen 3        11.45

Vr. groet,
Wed.secr. V.V.R.

 
                

Steun de voetbalclub en wordt vriend van VVR 
met een seizoen of donateurs kaart. 
 
Naam:………………………….. 
 
Adres:…………………………. 
 
Telefoonnummer:………………………. 
 
Lever deze coupon in bij de Coop of mail naar: 
sponsorcommissie@vvruinerwold .nl  
en er wordt contact met u opgenomen. 
 

                      



Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

Opbrengst Collecte KWF
In de week van 4 t/m 9 september vond de collecte 
plaats voor het KWF. De totale opbrengst hiervan is 
dit jaar €2.493,58 een prachtige bijdrage!
Namens het KWF danken wij alle gulle gevers in 
Ruinerwold en omstreken voor hun gift en alle col-
lectanten voor hun inzet.
Wij zijn voor volgend jaar (3 t/m 8 september) nog 
op zoek naar nieuwe collectanten.
Dus kunt u een klein beetje van uw tijd missen....
meld u dan alstublieft aan! (voor informatie en/of 
aanmelden kunt u contact opnemen met Charissa 
Visscher 06-10632952)

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 1e bridgedrive van de bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 4 september 2017.

Lijn A;
1 S Hempen & W Flier 61,11%.
2 R v Ommen & M Velthuys 58,68
3 L Krapels & J Mansier 56,94
4 H & R Kuik 53,13
5 M ten Kate & J Vedder 51,39
5 H & J Tissingh 51,39
7 J de Boer & G Wassing 51,04
8 R Nijland & J Schuphof 50,69
9 D & M Geel 49,31
10 E v’t Rood & E Wienen 48,96
11 H Reinders & G Scheper 44,79
11 A Flier & L Stolte 44,79
13 H & P Bennink 38,89
13 J Bennink & L Drost 38,89

Lijn B;
1 J & J Scholte Albers 62,40%
2 R Kleene & J de Vries 60,51
3 L Boerhof & M Brals 56,77
4 J Inberg & K Tissingh 55,03

5 I & L vd Molen 52,53
6 L Tissingh & G Lensen 52,26
7 J Klomp & L Veen 49,90
8 J Koops & R Morsink 49,13
9 H & H Hauwlo 48,02
10 T ten Heuvel & A Kreulen 47,85
11 M Blaauw & K Scheper 44,97
12 R Knippels & R Pijper 40,80
13 H Turksma & A Ridderman 40,00
14 G Benak & M Vedder 39,86



Perenpluk in op 
zaterdag 7 oktober
Zelf je stoofperen plukken? Dat kan in Ruinerwold 
op de eerste zaterdag van oktober. Vanaf 09.00 uur 
vertrekt de veilingmeester ter hoogte van Dokter La-
rijweg nr. 1 voor zijn tocht langs de 7 km lange weg 
met perenbomen. Zo’n 1100 perenbomen van oude 
rassen staan te wachten tot ze van hun vruchten 
worden ontdaan. Je kunt bieden op een boom ( ze 
worden per opbod verkocht ) waarna je de hele dag 
de tijd hebt om, gewapend met ladders, harken en 
zeilen de peertjes uit de boom te krijgen.
Niet alleen perenplukkers kunnen die dag in Ruiner-
wold terecht, ook voor niet-plukkers is er genoeg te 
beleven. Op een 7 tal locaties aan de Dokter Larij-
weg  is er van alles te zien en te proeven. Er zijn o.a. 
leuke kraampjes met landelijke producten. Voor 
de kinderen is er een speciaal kindererf met een 
kinderrommelmarkt, studenten van het AOC Terra 
staan er met een stand met verschillende (klein)die-
ren, er is een springkussen, een ranja koe en je kunt 
onder begeleiding een ritje op een pony maken.
Als extra attractie is er een valkenier aanwezig in 
het weiland t/o huisnummer 153. Hij zal in een 
tweetal demonstraties laten zien hoe roofvogels en 
uilen vliegen en jagen. Bij de informatiestand kun 
je van alles te weten komen over deze fascinerende 
dieren.

Ook aan het vervoer is gedacht. Het is mogelijk 
met de “Heen en Peer” (paardentram) en een busje 
langs alle erven te gaan. Op- en afstappen wanneer 
je maar wilt. Deze dienst is gratis maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs gesteld! 
De veiling van de peren begint om 09.00 uur. De 
activiteiten op de erven begint om 11.00 uur tot ca. 
17.00 uur.

Informatie: info@karstenhoeve.nl of telefonisch: 
0522-481447.

Dorpshuis de Kolonie in 
Oosteinde is klaar met 
de verbouwing   
Het is de vrijwilligers en bestuur van dorpshuis de 
Kolonie gelukt om de aanpassingen klaar te hebben 
voor de burendag op 23 september. 

Er is in de afgelopen maanden veel veranderd in de 
Kolonie. 
- Alle drempels zijn aangepast of verwijderd.
- De berging is vergroot naar 40 m2.
- De twee toegangsdeuren kunnen elektrisch wor-

den geopend.
- Er zijn zonnepanelen geplaatst om op energie te 

bezuinigen /  energieneutraal.
- Ook is er een internet aansluiting met de snelheid 

van 1000 Mbit.

Dit alles is gelukt door forse financiële bijdrage van 
diverse fondsen :
Initiatiefrijk de Wolden € 28.500,-
VSB fonds € 7.500,-
Oranje fonds € 7.500,-
Femmigje Karsten Stichting € 1.500,-
Stichting Ruinen 1865 € 1.500,-

en er is , ruim 800 uur, hard gewerkt  door vrijwilli-
gers en bestuur. 

Het bestuur wil graag de leefbaarheid in Oosteinde 
behouden of verbeteren door activiteiten te or-
ganiseren. De mogelijkheden daartoe zijn groot: 
kaarten, gamen, bijeenkomsten organiseren voor 
particulieren en bedrijven. Door alle aanpassingen 
zijn er ook geen belemmeringen meer voor  oude-
ren of mindervaliden.
Wilt u gebruik maken van het dorpshuis of heeft u 
ideeën voor gebruik ? Bel 0522 – 481785.
Dit willen we graag met u afstemmen.

Kom op 23 september, burendag, naar dorpshuis de 
Kolonie, Hesselterweg 13, om de aanpassingen te 
zien. Het dorpshuis is open van 10.00 tot 16.00 uur

           Femmigje Karsten Stichting



Vrouwen van 
Nu theemiddag 
5 september
Aanwezig: 25 personen

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en we hebben 
deze middag Trees Huisman van de Haptotherapie, 
welke is gevestigd is aan Haakswold, uitgenodigd. 
Ze heeft ook een praktijk in Zwolle en Steenwijk! 
Ze geeft haptotherapie, relatietherapie, zwanger-
schapsbegeleiding, massage en zwangertherapie!
Jantje Everts heet ons en Trees Huisman van harte 
welkom. Trees is jarig en we zingen Lang zal ze 
leven; waarbij ze een kleine attentie krijgt aange-
boden! Trees krijgt dan het woord om ons uitleg te 
geven op: Wat is haptotherapie; wat doet het met je 
lichaam en wanneer pas je het toe!
Ze vertelt ons eerst iets over wat ze allemaal heeft 
gedaan, voordat ze met haptotherapie is begonnen. 
Eerst werkzaam als fysiotherapeute en gewerkt 
als kinderfysiotherapeute, maar nu al weer 17jaar 
bezig als haptotherapeut.
Haptotherapie werkt met het gevoel; het gaat om 
voelen en ervaren! Niet goed om kunnen gaan met 
stress en hiervan je bewust worden; je lijf geeft aan 
hoe je je voelt! (gevoelsmatig; lichaamsgerichte 
therapie). Ze geeft een oefening van zitten op een 
stoel en laat ons ervaren hoe dit voelt! (geen benen 
over elkaar)
Haptotherapie gaat over aanraking; leren ontspan-
nen hoe doe je dat? Het is voor iedereen verschil-
lend; er moet een klik met de therapeut zijn voor 
een behandeling. Lekker in je vel zitten; zelf ervaren 
of dit iets voor je is! De huid is het grootste zintuig, 
waar gebruik van wordt gemaakt!
Wanneer kan haptonomie iets voor je betekenen: 
je voelt je niet lekker in je vel; je weet niet wat je 
bezielt of voelt dat je je niet kunt uiten; je bent 
onrustig, last van slapeloosheid; je bent moe en 
slaapt juist teveel; je bent gevoelig en kunt niet met 
je gevoel omgaan; je hebt moeite met het aangeven 
van je grenzen. De balans tussen gevoel en verstand 
is verstoord!
Vraag: Geeft je lichaam aan hoeveel slaap je nodig 
hebt?
Oorzaken: lichamelijke klachten stress, spanning, 
emotionele dingen; hoge bloeddruk, hyperventila-
tie en angststoornissen; overspannenheid en burn 
out; verlies van vertrouwen door langdurige over-
belasting; (licht) depressieve klachten; AD(H)D leren 
omgaan metonrust!
Wanneer komen ze voor: bij relatieproblemen; 
problemen rond intimiteit en nabijheid; klachten 

problemen lichamelijkheido.a. incest, mishande-
ling, maar ook eetverslaving; rouwverwerking; mid-
lifecrisis/overgang; pubertijd jong volwassenheid!
Vraag: Hoe kom je aan cliënten?
Ze vertelt iets over de onkosten en vergoeding van 
een behandeling.
Vraag: Voor ontspanning werkt yoga heel goed bij 
mij. Bij problemen met wisselwerking werkt Yoga 
niet! Zelf bepalen wat je nodig hebt!
Daarna nog een verhaal over relatieproblemen en 
wat te doen met ruzie en haptonomische zwanger-
schapsbegeleiding!
Het was een zeer informatieve theemiddag met een 
duidelijke uitleg overhet werk van Trees Huisman! 
Jantje bedankt haar hier voor. Tot 18 september!

Tuinkring ruinerwold
Uitslag tuinkeuring 2017
Burgertuinen:                          mei  aug   totaal
1. M. van Veen, Dijkhuizen 27 71 74 145
2. L. Klooster, Schoolstraat 27 72 72 144 
3. B. Remmelts, Havelterweg 34 68 68 136
3. G. Sok, Dijkhuizen 86 68 68 136
4. D. vd Vegt, Schoolstraat 9 67 67 134
5. J.H. Remmelts, Schoolstraat 29 67 66 133
6. G. Koning, Burg. Bosmaweg 24 63 64 127
7. J. Eggink, Patrijslaan 12 60 62 122
8. A. Remmelts, Schoolstraat 26 60.5 58.5 119
9. E. Pool, Kerkweg 22 59 59 118
10. R. Waelbers, Patrijslaan 21 57 58.5 115.5
11. H. Coeling, Molenbergh 24 56 56 112
12.  G. Kisjes, Morene 7 51 51 102

Boerentuinen:
1.    H. Timmerman, Dr. Larijweg 47 68 70.5 138.5
2. I. Rössle, Oosteinde 32 68 69 137
3.    T.de Wit, Dr. Larijweg 132 65.5 67 132.5

Eindresultaat:
burgertuinen: M. van Veen (wisselbeker) 
boerentuinen: H. Timmerman (wisselbeker)
De Derks-Hunzeprijs (extra wisselbeker) is dit jaar 
gewonnen door M. van Veen met het hoogste aantal 
punten. 



Beste Feestgangers 
van Ruinerwold en 
Omstreken
Het zomerfeest van 2017 is voorbij gevlogen en 
meestal is dat het gevolg van een heel leuk feest.
Wij zijn tevreden over het aantal bezoekers, deel-
nemers, artiesten, drinkers, dansers, kerkgangers, 
kermisdraaiers, catering, sponsoren en natuurlijk 
de vrijwilligers.

Zonder al deze mensen kunnen wij geen feest 
maken en daarom ik willen wij graag via deze weg, 
jullie allemaal hartelijk bedanken voor de enorme 
deelname en inzet!

Het was in 1 woord Super!!!
Wij gaan nu weer aan de slag voor 2018 en dan zien 
wij jullie natuurlijk graag weer.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van SZR.

Uitslagen zomerfeest 2017

Jokeren:
1. Lyda de Leeuw 329 pnt.
2. Gea Boelen 344 pnt.
3. Jenny Runhart 410 pnt.

Klaverjassen:
1. Freek Nijmeyer 5448 pnt.
2. Jan Prins 5431 pnt.
3. Albert Hester 5261 pnt.

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle mensen die de collecte gelopen hebben en gulle gevers aan de jaarlijkse 
collecte van SZR hartelijk bedankt!  

Zoals altijd wordt de opbrengst van de collecte uitsluitend gebruikt voor onderdelen 
van het feest die voor iedereen vrij toegankelijk zijn: het programma voor de 
basisscholen, kinderzweefmolen, de optocht, de playbackshow, het slotfeest op 
zondagavond en natuurlijk het licht en geluid in de tent.  

Voor wie onze collectant heeft gemist, maar toch nog iets wil geven: ons nummer is 
NL11 RABO 0341811270 t.n.v. Stichting Zomerfeest Ruinerwold. 

___________________________________________________________________ 
Playbackshow 
Op zondagmiddag 13 september 2015 om 15:00 uur is het eindelijk zo ver: 
De Playbackshow 2015 gaat van start in de feesttent. Je kunt je nog 
opgeven!! 
 
MEE DOEN 
Aanmelden voor de playbackshow kan via het aanmeldingsformulier op onze  internetsite: 
www.zomerfeestruinerwold.nl  Deelnemers worden verdeeld over twee groepen: 
 
- Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisscholen, 
- Vanaf voortgezet onderwijs  
- Volwassenen  
 
De deelnemers kunnen als groep optreden of als individueel artiest. Een nummer van een groep of artiest mag 
maar 1 keer per categorie voorkomen. Hiervoor is de volgorde van aanmelding bepalend. Met andere woorden: 
Wanneer iemand zich aanmeldt met een bepaald nummer en dat nummer is al door iemand anders opgegeven, 
kun je niet deelnemen tenzij je een ander nummer kiest. Wij zullen hierover met de betreffende deelnemer(s) 
contact opnemen. 
 
Het maximale aantal deelnemers is 26. Dit aantal zal gelijk over de twee groepen worden verdeeld, waarbij de 
volgorde van aanmelding weer bepalend is voor de deelname. Dus: Wanneer er zich voor iedere categorie 13 of 
meer deelnemers aanmelden, zullen de eerste 13 aanmelders per categorie zeker zijn van deelname. Je krijgt 
automatisch bericht als jouw opgave binnen is. Als je groep al vol zit, zullen wij contact met je opnemen. Wees er 
snel bij want vol=vol. Deelname is gratis.  
 
JURY 
De deelnemers zullen beoordeeld worden door een deskundige jury. De bekers voor de verschillende categorieën 
zijn beschikbaar gesteld door Kapsalon v.d. Berg. 
 
MUZIEK 
Zorg ervoor dat de muziek op CD van te voren is aangeleverd bij: 
Lianne Lubbinge, Boerpad 9A, Ruinerwold.  
Nummers niet langer dan +/- 4 minuten. Opnames  die van slechte kwaliteit zijn kunnen helaas niet mee doen. 
 
 

Pokeren
1. Dave Stoffer
2. Gerko de Roo
3. Bas Kisters

Optocht wagens volwassenen:
1. Genderneutraal 75 pnt.
  Een actueel onderwerp, tot in details uitge-

voerd
2. Kip,ei,luis, wat een stampei 74 pnt.
  De actualiteit van deze zomer goed en conse-

quent uitgevoerd
3. Een formatie van niks 73 pnt.
  Wat een origineel idee, humoristisch vormgege-

ven.

Schoolwagens:
1. Giro di Woldia 70 pnt.
  Een compleet plaatje van een wielerwedstrijd
2. Wij peren’m naar Ruinerwold 69 pnt.
 De jungle van Ruinerwold heeft lekkere peren
3. Wij houden van piraterij 68 pnt.
 Een mooi piraten kijkspel

Individuelen:
1. Vette mayo-rette 74 pnt.
 Een “vet”gezellig geheel, netjes afgewerkt
2.  Het melkmeisje van Vermeer 72,5 pnt.
  Met oog voor detail, was het een plaatje om te 

zien
3. Zijn we niet beeldig 71 pnt.
 Origineel idee en goed uitgevoerd


